
PRIORITĂȚI DE POLITICI PUBLICE 
PENTRU ANII 2014-2016 

 
Prioritățile de politici publice care stau la baza Cadrului Bugetar pe Termen Mediu 
(CBTM) 2014-2016, reflectă prioritățile Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 
2020 – 7 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei” (aprobată prin 
Legea nr.166 din 11 iulie 2012), care este singurul document strategic ce conține 
cadrul național de politici pentru perioada 2014-2016. Prioritățile respective, 
implementate concomitent, vor duce la creșterea economică și reducerea sărăciei, 
generând resurse pentru alte domenii de interes public, stabilite în Programul de 
activitate al Guvernului.  
 
În mod natural, prioritățile de politici pentru anii 2014-2016 continuă angajamentele 
asumate anterior în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru 
anii 2011-2014 „Integrare Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare”. 
 
Astfel, în repartizarea resurselor bugetare disponibile, Guvernul se va ghida de 
următoarele direcții prioritare: 
 

1. Studii relevante pentru carieră 
2. Drumuri bune, oriunde 
3. Business și finanțe 
4. Energie furnizată sigur, utilizată eficient 
5. Sistem de pensii echitabil și sustenabil 
6. Justiție responsabilă și incoruptibilă 

 
I. Studii relevante pentru carieră 
 

Capitalul uman este una dintre puținele resurse care poate oferi Republicii 
Moldova un avantaj comparativ, însă nu este pe deplin valorificată deoarece 
forța de muncă nu este specializată în domeniile solicitate de ofertanții 
locurilor de muncă. Sporirea calității procesului educațional va contribui la 
crearea unui climat investițional atractiv și benefic, datorită forței de muncă 
calificate, responsabile, flexibile, contribuind la sporirea productivității muncii, 
a competitivității și, în final, la dezvoltarea economică și reducerea sărăciei. În 
acest context, Guvernul va pune accent pe termen mediu pe următoarele 
direcții prioritare: 

 
 racordarea sistemului educațional la cerințele pieței muncii prin 

reglementarea procesului de formare profesională;  
 asigurarea calității studiilor prin implementarea Recomandărilor-cadru 

privind organizarea și funcționarea sistemelor de management al calității; 
 crearea și consolidarea capacităților Agenției Acreditare și Asigurare a 

Calității în învățământul profesional și cercetare; 



 elaborarea Cadrului Național al Calificărilor cu ajustarea la Cadrul 
European al Calificărilor; 

 implementarea autonomiei universitare și optimizarea rețelei de instituții de 
învățământ superior;  

 raționalizarea rețelei de instituții de învățământ secundar profesional și 
mediu de specialitate; 

 implementarea  Sistemului Informațional al Educației și a instruirii asistată 
de calculator. 

 
II. Drumuri bune, oriunde 

 
Cu toate că s-a înregistrat un anumit grad de îmbunătățire, rețeaua de drumuri 
nu a reușit să atingă parametrii de competitivitate așteptați, prin urmare 
dezvoltarea echilibrată a sistemului național de transport care să asigure o 
infrastructură de transport modernă și durabilă, dezvoltarea sustenabilă a 
economiei și îmbunătățirea calității vieții, rămâne o precondiție pentru 
dezvoltarea regională armonioasă și pentru accesul populației la servicii 
publice. Astfel, aceste obiective vor fi atinse prin următoarele activități 
prioritare pe termen mediu: 
 
 reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri publice naționale (900 km) 

și locale (700 km);  
 crearea condițiilor de siguranță la trafic; 
 reorganizarea întreprinderilor responsabile de întreținerea drumurilor; 
 implementarea sistemului de management al drumurilor și sistemului 

computerizat de evidență a lucrărilor de întreținere. 
 

III. Business și finanțe 
 

Drept răspuns la turbulențele din zona Euro, Republica Moldova trebuie să 
accelereze reformele în favoarea investițiilor și exporturilor și să sporească 
perspectivele creșterii economice prin intermediul negocierilor Acordului de 
Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ALSAC). Pentru o reală 
competitivitate pe termen mediu, Guvernul va continua să îmbunătățească 
mediul de afaceri prin sporirea investițiilor, creșterea exporturilor, majorarea 
numărului de întreprinderi fiabile motivate să implementeze inovații, capabile 
să creeze locuri de muncă atractive, să asigure productivitate înaltă și producție 
competitivă orientată spre export, cu precădere punându-se accent pe: 
 
 dezvoltarea intermedierii financiare; 
 optimizarea costurilor resurselor financiare; 
 simplificarea condițiilor de garantare a creditelor și a împrumuturilor; 
 capitalizarea Fondului de Garantare de Stat a Creditelor în vederea 

asigurării accesului la credite a unui număr mai mare de IMM-uri;  



 crearea unui sistem de reglementare facilitator prin abordare inovativă și 
optimizarea procedurilor;  

 ajustarea infrastructurii calității la bunele practici europene și 
internaționale, fortificând capacitățile instituționale în domeniu; 

 reducerea barierelor administrative și costurilor regulatorii prin asigurarea 
coeziunii și corelării legislației fiscale și vamale prin adaptarea continuă la 
cerințele mediului de afaceri; 

 sporirea competitivității întreprinderilor industriale prin facilitarea 
dezvoltării infrastructurii regionale a serviciilor de suport în afaceri și a 
infrastructurii logistice, cu implementarea tehnologiilor avansate; 

 reorganizarea sistemului de subvenționare în agricultură orientat spre 
modernizarea și concentrarea producției. 

 
IV. Energie furnizată sigur, utilizată eficient 

 
Dat fiind faptul că dezvoltarea sectorului energetic va contribui la realizarea 
conceptului de dezvoltare durabilă a economiei naționale, iar acțiunile 
preconizate vor impulsiona implementarea noii paradigme economice bazate 
pe „investiții–exporturi” în baza politicii de dezvoltare industrială a țării, vor 
rezulta în reducerea nivelului sărăciei în urma facilitării accesibilității 
resurselor energetice pentru populație, precum și în reducerea dependenței de 
importurile de resurse energetice și consolidarea securității energetice, 
Guvernul își va concentra eforturile asupra următoarelor activități: 
 
 extinderea interconectării de energie electrică cu România și Ucraina; 
 reabilitarea și modernizarea sistemului energetic (producere, transport, 

distribuție, consum); 
 finisarea construcției conductei de gaz Ungheni-Iași; 
 instalarea punctelor termice individuale pentru fondul locativ din Chișinău; 
 sporirea eficienței energetice și valorificarea surselor de energie 

regenerabilă, inclusiv prin promovarea proiectelor de investiții în energie 
regenerabilă. 

 
V. Sistem de pensii echitabil și sustenabil 

 
Republica Moldova continua să se confrunte cu un deficit în Bugetul 
Asigurărilor Sociale care este cauzat, pe de o parte, de criza demografică, 
inclusiv rata înaltă a migrației forței de muncă, iar pe de altă parte, de achitarea 
salariilor în plic. În rezultat, numărul de pensionari crește, iar cel al persoanelor 
angajate scade. Pornind de la convingerea că sustenabilitatea unui sistem de 
pensii ține de aplicarea principiului contribuitivității, Guvernul va canaliza 
eforturile în vederea implementării unui sistem de pensii echitabil și sustenabil. 
În acest context, se va pune accent pe următoarele aspecte:  

 



 unificarea modalității de calculare a cuantumului pensiei asigurate pentru 
toate categoriile de contribuabili; 

 ajustarea sistemului de pensii la standardele internaționale;  
 perfecționarea sistemului existent de acordare a prestațiilor sociale prin 

implementarea treptată a principiului de evaluare a nivelului de trai al 
beneficiarilor și dezvoltarea serviciilor sociale de calitate; 

 implementarea mecanismului de stabilire a contribuțiilor de asigurări 
sociale de stat achitate și mărimea pensiei stabilite persoanelor asigurate.  

 
VI. Justiție responsabilă și incoruptibilă 

 
Justiția în serviciul cetățenilor, responsabilă și incoruptibilă, contribuie 
semnificativ la dezvoltarea economică și socială. Creșterea încrederii 
cetățenilor în justiție are rezonanțe benefice atât asupra mediului de afaceri, 
contribuind, implicit, la dezvoltarea economică, cât și asupra cetățenilor țării, 
ale căror drepturi urmează, în ultimă instanță, să fie salvgardate de sistemul 
judiciar. În finalitatea reformelor din domeniul justiției, societatea va beneficia 
de o justiție imparțială, calitativă, responsabilă și realizată în termene optime, 
cu zero toleranță față de corupție, pentru o dezvoltare durabilă a țării. Din 
aceste considerente, Guvernul va acorda o importanță deosebită următoarelor 
direcții prioritare pentru pe termen mediu: 
 
 implementarea unei noi proceduri de selectare, numire și promovare a 

judecătorilor;  
 monitorizarea mecanismului de verificare a declarațiilor cu privire la 

venituri și proprietate;  
 promovarea principiului toleranței zero pentru manifestări de corupție în   

sectorul justiției;  
 sporirea transparenței actului de justiție;  
 asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile și politicile 

juridice.  
 

 


